بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 
طرق التواصل بإذن الله لطلب المجموعه 
البريد الإلكترونى
elqaswara@gmail.com
مجموعتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/qaswara.Design
قناتنا على اليوتيوب
https://www.youtube.com/elqaswara
هذا محتوى المجموعه وهو بحجم 999 جيجا 
تصلك المجموعه بإذن الله على هارد usb إكستيرنال ويسترن ديجيتال 1 تيرا
هذه المجموعه يحدث بها بعض التغيرات لصالح العميل مثال أن يكون يريد شئ أكثر من الأخر فوقتها سيحدث بعض التغيرات فى الأحجام لكن سيكون الحجم النهائى بإذن الله فى كل الأحوال 999 جيجا
نبدأ عرض المجموعه بمشيئة الله 
أولاً مجموعة المؤثرات المرئيه وهى بحجم إجمالى 249 جيجا 

وهذا رابط يوضح بعض عينات من تلك المؤثرات إنسخه وضعه فى مكان العنوان فى متصفحك 
ثم إضغط إنتر
http://www.youtube.com/playlist?list=PL12E6AEDD3B561844

 أولاً مع إصدارات  Artbeats
وهى 63 إصدار بحجم يصل إلى (((99جيجا))) 
هذا رابط الموقع إذهب له إذا ما أحببت الإطلاع عن عينات من تلك الإصدارات وما عليك إلا أن تأخذ إسم الإصدار وتضعه فى مكان البحث فى الموقع ليظهر لك بإذن الله عينات من تلك الإصدارات
إنسخه وضعه فى مكان العنوان فى متصفحك 
ثم إضغط إنتر
http://www.artbeats.com
والإصدارات وهى كالتالى
Artbeats Aerial Terrain PAL
Artbeats Alien Atmospheres PAL
Artbeats Birds NTSC
Artbeats Caribbean Beaches NTSC
Artbeats Centristorm
Artbeats City Edges
Artbeats Cloud Plates NTSC
Artbeats Clouds Fly Thrus
Artbeats Code Rage NTSC
Artbeats CONTROL.PANELS.NTSC-AG
Artbeats Crystal Effects PAL
Artbeats Cyber Jouney
Artbeats Desktop Technology NTSC
Artbeats Digital Aire NTSC
Artbeats Digital Dimensions NTSC
Artbeats Digital Edge PAL
Artbeats Digital Microcosm NTSC
Artbeats Digital Moods NTSC
Artbeats Digital Refractions NTSC
Artbeats Digital Web PAL
Artbeats DigitalBiz
Artbeats Dreamlight 1 (NTSC)
Artbeats Earth Approaches PAL
Artbeats EarthViews
Artbeats Effects Ultra Water Drops (NTSC)
Artbeats Film Clutter
Artbeats Film Clutter 2
Artbeats FOOTAGE.NATURES.FURY.II-AG
Artbeats FRV_V01D01D_V1
Artbeats Gears-SoSISO
Artbeats Grand Openings NTSC
Artbeats Grow! (NTSC)
Artbeats Industryl Aerials PAL
Artbeats Light Alchemy NTSC
Artbeats Light Effects PAL
Artbeats Light Illusions
Artbeats Lightning Storms NTSC
Artbeats Limited Edition Bonus Clips (NTSC)
Artbeats Los Angeles Aerials 1&2
ArtBeats Mayhem.HD
Artbeats Monster Waves NTSC 1
Artbeats Nature Underwater HD (1080i)
Artbeats Nature.Lightning Storms HD
Artbeats OCEAN WATER EFFECTS PAL
Artbeats Orbital
Artbeats Pick and Mix
Artbeats Recreation and Leisure PAL
ArtBeats ReelExplosions 1
Artbeats Scenic Water PAL
artbeats sky_effects
Artbeats Snow and ice NTSC 1
Artbeats Southwestern Canyon Aerials
Artbeats Storm Clouds PAL
Artbeats storm front
Artbeats Suns and Moons
Artbeats Sunsets
Artbeats TIME
ArtBeats Timelapse Flowers
Artbeats Tranquiloscopes
Artbeats Transitions_Volume_1
Artbeats Ultra Fire PAL
ArtBeats White Puffy Clouds
Artbeats_Aerial_Landscapes

ثانياً إصدارات videocopilot 
وهى 17 إصدار بجانب تطبيقات أندرو كرومر بحجم يتعدى (((65 جيجا)))
Action Movie Essentials
KC_Action.Essentials.2.720p_UDS
KC_Action.Essentials.2k
Real Clouds - Zemog original
Riot gear
Riot Gear FX
film magic pro 
Evolution
BM Video Streams HD
Twitch
The Bullet
Pro Presets 2  إضافات Presets
MotionDesign
ProjectileWeapons
Sports
FreshFood
MoneyCasino
هذا بالإضافه ل129 شرح لتطبيقات لأندرو كرومر أسأل الله أن يمن عليه بالإسلام

ثالثاً إصدارات Digital Juice 
وهى بحجم يتعدى (((73 جيجا )))
وهى كالتالى
Digital.Juice.Editors.Toolkit.Pro.Set.210.Retroland
Digital Juice - Motion Designer's Toolkit 2
Digital Juice - Motion Designer's Toolkit 3
Digital Juice Jump Backs vol 09 (original) High Tech and Internet
Digital Juice Jump Backs vol 12 (original) Corporate Industrial, Time & Money
Digital Juice Jump Backs vol 14 (original) Medical Health, Education & Science
Digital Juice Jump Backs vol 32 (original) Base Camp
Digital Juice Jump Backs vol 37 (original) Simply Useful II
Digital Juice Jump Backs vol 39 (original) Base Camp II
Digital Juice Jump Backs vol 41 (original) Pure Tech
Digital Juice Jump Backs vol 42 (original) Soft & Subtle
Digital Juice Jump Backs vol 43 (original) Dynamic Impact
Digital Juice Jump Backs vol 44 (original) Chaos
Digital Juice Jump Backs vol 45 (original) Ultra Funk
وبعض المتفرقات لنفس الإصدار Jump Backs 

رابعاً إصدارات iStock Video 
وهى بعض المقاطع يصل حجمها إلى أكثر من ((( 5 جيجا )))

خامساً إصدارات Vision
وهى إصداره واحده بحجم (((1.170 جيجا ))) 
Vision Smash (PAL)

وبعض الإصدارات الاخرى المتفرقه
زخارف ورود رائعه
ten_back
12HD SmokePlume Simulation sand Compositing 


ثانياً المؤثرات الصوتيه  وهى بحجم إجمالى يتعدي (((91 جيجا))) 

همهمات بشريه للأعمال الإسلاميه
BBC Sound Effects Library  59 cd
Sound Effects Library (28Cds) plus bonuses
الإصدار الأول لشركة Digital Juice
Vipzone - FX Collection
بجانب بعض المتفرقات

ثالثاً جميع إصدارات أدوبى من أول cs6 :cs3 وبحجم يتعدى (((20 جيجا)))


رابعاً خطوط جذابه لإستخدامها للكتابه فى برامج  التصميم و المونتاج وبحجم يتعدى ((( 16 جيجا)))
وبتعداد يزيد عن 61 ألف خط

TOP40 MyFonts
Digital Juice Fonts - Collection Five-DVD
Graffiti Fonts 3CDs.BY.Night walker
Great Fonts 2010
Hacen.Fonts
هذا بجانب مجموعه ضخمه من المتفرقات فى هذا التصنيف

خامساً مجموعة الهندسه الصوتيه وتضم بين طياتها شروح باللغه العربيه للبرامج الأتيه 
وبحجم يزيد عن 5 جيجا

Adobe Audition
Sound.Forge.v7.0
 wav pad

سادساً مجموعة المونتاج وهى تضم بعض برامج المونتاج ومتعلقاتها وبحجم  (((129 جيجا)))

أولاً نبدأ بمجموعه الأفتر إفكت وهى بحجم (((109 جيجا ((( 
وهذا رابط يوضح بعض عينات من شروح تلك المجموعه 
إنسخه وضعه فى مكان العنوان فى متصفحك 
ثم إضغط إنتر
http://www.youtube.com/playlist?list=PL384E712FD44D38FC
وهى تحتوى على 

 أفكار تطبيقيه لبرنامج الأفتر إفكت لأندرو كرومر
شروح للبرنامج تأخذك بإذن الله للإحتراف للإصدارين cs4 و cs5
فلاتر وإضافات للأفتر إفكت
قوالب جاهزه وهى بحجم 75 جيجا وهى إصدارات ل
videohive
Digital Juice 

ثانيا مجموعه السونى فيجاس وهى بحجم (((8.5 جيجا ((( 
وهذا رابط يوضح بعض عينات من شروح تلك المجموعه 
إنسخه وضعه فى مكان العنوان فى متصفحك 
ثم إضغط إنتر
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEAFDFC053876B26E
وهى تحتوى على 

خدع
أفكار تطبيقيه للسونى فيجاس
خلفيات ومؤثرات السوني فيغاس
برنامج للكتابة الثري دي
شروح البرنامج باللغه العربيه للإصدارات 11 ,10 ,9

ثالثاً مجموعه أدوبى بريمير وهى بحجم يتعدى (((10جيجا ((( 

فلاتر أدوبى بريمير
تطبيقات وورش
شروح للبرنامج

رابعاً إسطوانة شرح لبرنامج بارتيكل أولوشين 3 وهى بحجم يتعدى (((700 ميجا ((( 

خامساً شرح سريع  للمونتاج السريع مع برنامج AVS-Video-Editor


سابعاً مجموعة الجرافيك والتصميم وهى تضم بعض برامج التصميم ومتعلقاتها وبحجم  (((303 جيجا)))

أولاً مع برنامج الفوتوشوب وهى مجموعه بحجم  (((221 جيجا)))
وهى تحتوى على 

دورات مهمه جداً باللغه العربيه مثل
دورة الماسك
دورة شعارات
دورة عمل إستيلات
دورة فنون الدمج
دورة أحتراف فن الأستوديوهات
دورة صناعة أغلفه لكن باللغه بالإنجليزيه
دورة التصميم التجارى
دوره فى التصميم الإعلانى والطباعه
دوره فى الإعلان التجارى
دوره فى الطوبوجرافى
دورة إبداع أو إستلهام
Graphic Designer Frist Step
الفوتوشوب المعماري

هذا بجانب الشروح لأكثر من إصدار cs6,cs5,cs4,8 و90 % منها شروح باللغه العربيه

أكبر حقيبه إسلاميه للمصممين
هذا بجانب الملحقات من


Actions
Layer Styles
Gradients
Patterns
Styles
Swatches
Scraps
Shapes
Light.Effects
Icons
 PS Plugins
Filters
Frames
Photogen

وPSD وهى القوالب الجاهز للفوتوشوب وهى بحجم يتعدى (((91 جيجا ((( وهى تضم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر

25 مصحف
Vintage Facebook Timeline Kit
3D Numbers
قوالب كتب وسيديهات للتصميم التجارى هااااام جداً
كتيب من 8 صفحات
مع شرح نصى بالإنجليزيه لصنعهاpsd
ملف مفتوح ايبود
تساقط الحليب على الفراولهpsd
قوالب مفتوحه لاجهزه الكترونيه حديثه
قمصان رجالي بلون ابيض
بدل رجالي شتوي وقمصان وكاجوال شتوي وقمصان بدون كرافته
سكراب عرسان سيارات مقصوصه
سكاكين
فلايرات لمختلف انواع البيزنيس
للإستوديو
بروشور لمحل بيع الازهار
توقيع
ستائر
قوالب ألبومات
فلايرز 
اباجورات
أكثر من 1781 psd للأيقونات
Furniture PSD
PSD_Sources_Collection_pack_36
PSD_Sources_Collection_pack_15
PSD set frames
مجموعة GR Megapack
Heavy_Metal_Vol_3
iKons Pack PSD
Lightbox Display Mockup
Lights from Heaven
microphone
military_wallpaper
Moon
Old watch PSD
phonograph PSD
plane_psd
Premium Page Curl Business Card
Egypt_psd
Free_Business_Card_PSD
Various Poster Mock-ups
Vintage Facebook Timeline Kit
Vintage Western Wood Card Template


بجانب تطبيقات وأسرار راائعه فى الفوتوشوب
جميع إصدارات فوتوشوب على إسطوانه 

cs6 فلتر التوباز للإصدار

ثانياً مع برنامج الإليستريتور وهى مجموعه بحجم يتعدى (((63 جيجا)))

تطبيقات الايستريتور
دورة تصميم شعار
دورة تصميم لوجو
قوالب إليستريتور وشرح نصى   بالإنجليزيه لصنعها
أكثر من 500 شعار مفتوح المصدر
حجم ضخم جداً من الفيكتور يصل إلى (((36 جيجا))) 
هذا بجانب الشروح والتى 95% منها باللغه العربيه

ثالثاً مع برنامج الإنديزين وهى مجموعه بحجم يتعدى (((9 جيجا)))

قوالب
- دورة الأنيميشن داخل ادوبي انديزان
كيف يعمل المحترفين في برنامج ادوبي ان ديزاين
شرح رائع وتدريجى
دوره مبسطه
تطبيقات بالإنجليزيه

رابعاً مع برنامج الكورال درو وهى مجموعه بحجم يتعدى (((10جيجا)))

Corel Gallery 1,000,000 Images
شروح

هذا بجانب بعض البرامج البسيطه والإضافيه لبرامج التصميم مع شروحها باللغه العربيه مثل

برنامج كليك
برنامج AAA Logo 2010 3.1
هذا بجانب خمس إسطوانات لقوالب مواقع جاهزه بحجم يصل إلى (((2.800 جيجا)))

ثامناً مجموعة التو دى والثرى دى وهى تضم بعض برامج الأبعاد الثلاثيه والرباعيه وبحجم  (((115 جيجا)))
وهذا رابط يوضح بعض عينات من شروح تلك المجموعه 
إنسخه وضعه فى مكان العنوان فى متصفحك 
ثم إضغط إنتر
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD273328FAB18C728

أولاً مع برنامج الثرى دى ماكس بإجمالى حجم يصل لأكثر من (((57 جيجا)))

الشروح وهى باللغه العربيه
خامات
مشاريع
ملفات مفتوحة ثرى دى
3DTotal - Textures R2 - Complete Vol 1-19

ثانياً مع برنامج السينيما فور دى بإجمالى حجم يصل ل (((51 جيجا)))

تطبيقات بالبرنامج
شروح باللغه العربيه
Biggest 3D Models Collection FULL!
Plugins
قوالب
نمذجه جاهزه

ثالثاً مع برنامج الأوتوكاد بإجمالى حجم يصل لأكثر من (((6 جيجا)))

البرنامج
شرح أوتو كاد

تاسعاً تضم المجموعه أيضاً بين جنباتها 
بعض شروح  ليندا Lynda CS5 Total Training بحجم يصل إلى (((29 جيجا)))
وكما يعرف أغلبنا أنها شروح باللغه الإنجليزيه والحل لمن لا يحسن الإنجليزيه هو التركيز على التغير الذى يطرأ على الأشكال وقت الشرح والمجموعه بها شروح لبرامج

After Effects CS5 Essential Training
LC_AfterEffectsCS55_NF
Lynda.com After Effects CS5 Essential Training

Adobe Premiere Pro CS5
Lynda.com Adobe Premiere Pro CS5 Essential Training
Total Training for Adobe Premiere Pro CS5

Adobe Photoshop CS5
01. Photoshop CS5 One-on-One Fundamentals
02. Photoshop CS5 One-on-One Advanced
Designing Book Covers Hands-On Workshop
Lynda.com - Photoshop for Designers Textures
Total Training Adobe Photoshop CS5 Extended Essentials DVD

Illustrator CS5
Lynda.com - Illustrator CS5 One-on-One Advanced
Lynda.com - Illustrator CS5 One-on-One Fundamentals
Lynda.com - Illustrator CS5 One-on-One Mastery
Illustrator cs5
Lynda.com Illustrator CS5 Essential Training
Lynda.com Illustrator CS5 For Web And Interactive Design

عاشراً وأخيراً لهذه المجموعه خلفيات وأيقونات وخامات للتصميم
 وبحجم يتعدى((( 64جيجا)))

موسوعة  الهميرا الضخمه تحتوى على مليون صوره
تتكون من 7 إسطوانات 

إصدارات arroway
Concrete - Volume One
Tiles - Volume One

إصدارات Shutterstock   
Architecture and Design
Creative1
Food and Drink
Melting Ice Cubes 5xJPG
Nature _vol3
Nature _vol5
Textures and Backgrounds
At Home
At the Beach House
Attractive Man
Aussie Life
Australia
Awards
animal
Animals Stock
Babies
Animals Studio
Antarctica
Antique Cars
Arch Real Estate
Architecture & Real Estate
Arm-Chair
Art
Art Accessories
As A Family

إصدارات Dosch    
Dosch Textures - Industrial Design V3

إصدارات InterfaceLift    
InterfaceLift 16x9 (1920x1080)
Wallpaper


 وختاماً أرجو أن يكون هذا العمل يفيد من يقتنيه وأن لا يستخدم شئ منه فى معصية الله فقد تعبنا فى منتجة المجموعه من المخالفات الشرعيه مثل الموسيقى وصور النساء ومن يجد شئ من تلك الأشياء فاليدعو لأخيه أن يغفر الله له هذا التقصير فإن الأمر كان شاق 15 شهر (((عام وربع))) من التحميل والمنتجه والتصنيف والترتيب حقاً تعبنا فى جمع تلك المجموعه فالبعض يرى الثمن كبير ولكن لينظر لى كل منكم نظرة فيها تقدير لتعبى فى الجمع وإن البعض يدفع الكثير ليحصل على أغانى أو أفلام وربما تقف عليه الجيجا بأكثر من الجيجا فى تلك المجموعه مع الإختلاف بينهما فالأفلام والأغانى لا تفيد صاحبها أما تلك المجموعه فهى مجموعه تعليميه
وليتذكر كل من يريد أن يقتنى تلك المجموعه بإذن الله أن شرطى فى الحصول عليها هو
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
أنا لا أجيز إستخدام هذه المجموعه أو بعض منها
فيما يغضب الله تعالى
لا تستخدمها فى أعمال موسيقى ولا غناء
ولا فى تحسين صور النساء
ولا فى مقطع مرئى تظهر فيه النساء
واعلم إنك إذا أشتريت منا المجموعه
فأنت موافق على هذه الشروط والمسلمين عند شروطهم
وليعلم الجميع أن تلك المجموعه لا تحتوى على منتج لشركه مسلمه ولا لشركه صاحبها ذمى أو معاهد 
ووالله لن نسامح أحد عاهدنا على هذا العهد ثم نقضه فبيننا
وبينه الله يقول الله تعالى
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
فنعوذ بالله من أن نكون من المعاونين على الإثم والعدوان
والله من وراء القصد

